
Среда, 23 октомври 1968 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 44* ГОД. XXIV 

499. 

Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-
ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ 
БАНКИ МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ 
КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАН-

ТИ НО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за височината на износите до 
кои овластените банки можат во 1968 година да 
користат кредити во странство и да бидат гаранти 
по кредитни работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/68) во точката 10 на крајот на 
одредбата под 6 точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова одредба под 7, која 
гласи: 

„7) на кредитите што овластената банка ги 
користи во странство, односно на гаранциите што 
ги дава по кредитите на работните организации за 
увоз на опрема за термоелектрани на јаглен која 
не се произведува во земјата, кога федерацијата 
учествува во финансирањето на изградбата врз 

основа* на Законот за изградбата и финансирањето 
на изградбата на електроенергетски објекти од 
1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65)." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 133 
16 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 132 
16 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

500. 

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за 
девизното работење („Службен лист ifa СФРЈ", бр. 
29''66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ ВО СТРАНСТВО ОД 
СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО НЕ ОСТВАРУВААТ ДЕВИЗИ СО ИЗВОЗ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за плаќање определени трошо-
ци во странство од страна на стопанските органи-
зации што не остваруваат девизи со извоз на стоки 
и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66) во 
точката 1, по зборовите: „тие организации" ната-
мошниот текст до крајот на реченицата се брише. 

501. 

Врз основа на точката 18, во врска со точка 6, 
од Одлуката за увозот во 1969 година на стоки чиј 
увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/68), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА БАРА-
ЊАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ ВО 
1969 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО 

СЛОБОДЕН 

1. Заради распределба на износот на девизите 
за плаќање на увозот во 1969 година на4 стоки чиј 
увоз е условно слободен, работните организации ги 
доставуваат, во смисла на Одлуката за увозот во 
1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен, 
следните податоци и документација: 

1) заверени преписи на потврдите односно ре-
шенијата за распределбата на износите на девизите 
за условно слободен увоз за 1967 и 1968 година; 

2) податоци за износот и видот на девизите ис-
користени за плаќање на увозот во 1966, 1967 и 1968 
година на стоки чиј увоз е условно слободен; 

3) податоци за износот и видот на девизите по* 
требни за плаќање на увозот во 1969 година на сто-
ки чиј увоз е условно слободен; 

4) податоци за износот и видот на девизите ос-
тварени со извоз на свои производи во 1966, 1967 и 
1968 година; 

5) податоци за извозот на производи што имаат 
намера да го остварат во 1969 година, според вред-
носта и видот на девизите; 

6) податоци за обемот и вредноста на производ-
ството во 1966, 1967 и 1968 година, според видот на 
производите. 

2. Новооснованите работни организации ги до-
ставуваат, во смисла на точката 14 од Одлуката за 
увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно 
слободен, кон барањето за утврдување на мини-
малниот износ на девизите за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали за кои 
е пропишан условно слободен увоз, следните пода-
тоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1969 година, искажани според текуш-« 
тите домашни цени; 
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2) за износот и за видот на девизите за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукцио-
ни материјали потребни за производството во 1969 
година, групирани според формите на увозот, а 
според Номенклатурата на статистиката на надво-
решната трговија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство потребни за про-
изводството во 1969 година, според видовите и те-
пуштите домашни цени; 

4) за извозот на производи што имаат намера 
да го остварат во 1969 година, според количината, 
вредноста и видовите на девизи. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 8016 
21 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

др Васил Гривчев, е. р. 

502. 

Врз основа на точката 19 од Одлуката за утвр-
дување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали за 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр 43/68), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВА-
ЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА 

1 Заради утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали за 1969 го-
дина, работните организации ја доставуваат, во сми-
сла на точ. 2. 3, 4 и 11 од Одлуката за утврдување 
и распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1969 година (во натамошниот текст: 
Одлуката), следната документација: 

1) препис на решението за утврдениот износ на 
глобалната девизна квота за 1968 година, заверен 
од овластените лица на работната организација; 

2) заверен преглед на образецот „ГДК-Г', кој е 
отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел, со податоците: 

а) за приливот на девизите што се од значење 
за одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварени со извоз на сопствени произ-
води во 1966 и 1967 година, како и во периодите 
од 1 октомври до 31 декември 1967 година и од 
1 јануари до 30 септември 1968 година: 

б) за состојбата на залихите па готови произ-
води на 31 декември 1966 година, 31 декември 1967 
година и 30 септември 1968 година; 

в) за остварениот вкупен приход во 1966 и 1967 
година и во периодот од 1 јануари до 30 септември 
1968 година; 

г) за вкупниот износ на девизите искористени 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во 1966 и 1967 година и во 
периодот од 1 јануари до 30 септември 1968 година, 
како и за износот на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-

циони' материјали според режимот на глобалната 
девизна квота, утврдени со решенијата на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

Податоците под а) од одредбата под 2 ставот 1 на 
оваа точка ги заверуваат овластените банки преку 
кои работните организации го вршат своето девизно 
работење, и тоа за 1966 година врз база на докумен-
тацијата што служела за утврдување на глобална-
та девизна квота за 1967 година (образец „ГДК-1"), 
за 1967 и 1968 година врз_ основа на документаци-
јата за остварениот девизен прилив. 

Податоците под б) и в) од одредбата под 2 на ста-
вот 1 на оваа точка работните организации ги искашлу-
ваат и заверуваат врз основа на податоците од за-
вршните сметки за 1966 и 1967 година, односно од 
периодичната пресметка за периодот од 1 јануари 
цо 30 септември 1968 година. 

Податоците под г) од одредбата под 2 на ставот 1 
на оваа точка за искористените средства на глобална-
та девизна квота по решенијата на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија rpi заверува На-
родната банка на Југославија, и тоа за 1966 година 
врз база на документацијата што служела за утвр-
дување на глобалната девизна квота за 1967 година 
(образец „ГДК"), а за 1967 и 1968 година врз основа 
на својата евиденција и документација. 

Работните организации се должни до 15 ноем-
ври 1968 година заверените податоци од оваа точка 
да и ги достават на Сојузната стопанска комора во 
два примерока. 

Работните организации од областа на занает-
чиството не ги доставуваат податоците од оваа 
точка. 

2. За утврдување износите на девизите 
во смисла на точ. 12 и 13 од Одлуката, работните 
организации кон барањето поднесуваат и преглед 
на износите и видовите на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродукци-
они материјали што во 1968^година не се увезувале врз 
основа на глобалната девизна квота а кои во 1969 
година се увезуваат по тој основ (точка 12 од Од-
луката), односно преглед на износите и видовите на 
девизите искористени за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали што во 
1968 година се увезувале врз основа на глобалната 
девизна квота а кои во 1969 година не се увезуваат 
по тој основ (точка 13 од Одлуката). 

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да 
ги содржат податоците предвидени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите на извозот 
и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 
13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 
25/68, 27/68, 31/68, 40/68 и 43/68), и тоа посебно за 
суровините и другите репродукциони материјали 
од точката 12 на Одлуката, а посебно за суровините 
и другите репродукциони материјали од точката 13 
на Одлуката, со тоа што податоците за овој прег-
лед треба да им одговараат на податоците од ис-
полнетиот образец „ГДК-прилог", што работните ор-
ганизации го поднесло кон барањето за утврдување 
на глобалната девизна &вота за 1967 година. 

3. Работните организации од точката 16 на Од-
луката во смисла на точката 17 од Одлуката, кон 
барањето за утврдување на глобалната девизна 
квота доставуваат податоци: 

1) за видот на производите и обемот на произ-
водството за 1968 и 1969 година искажани според 
текуштите домашни цени; 

2) за износот и видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони ма-
теријали потребни за производството во 1969 годи-
на, групирани по формите на увозот, а според Но-
менклатурата на статистиката на надворешната тр-
говија; 

3) за суровините и другите репродукциони ма* 
тери јал и од домашно производство потребни за 
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производството во 1969 година, по видовите и до-
машните текушта цени; 

4) за извозот на сопствени производи што имаат 
намера да го остварат во 1969 година, според коли-
чините на стоките, вредноста и видовите на девизи. 

4 Народната банка на Југославија, по потреба, 
во смисла на точката 20 од Одлуката, ќе даде тех-
нички упатства за извршувањето на оваа наредба. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службе« лист на СФРЈ". 

П. бр. ВОГГ 
21 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, е. р. 

Образец „ГДК-Г* 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 

И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА 

— во динари 1$—12,50 —4 

Ре
де

н 
О

рО
ј О П И С 1966 1967 

Од 1 I Од 1 X 
до 30 IX до 31 ХН 

1968 година 1967 година 
Забелешка 

л 3 4 5 6 7 

1 Прилив на девизите што се од значење за одр-
жувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања остварени во — — — — — — ' 

2 Состојба на залихите на готови производи на 
31 12 1966; 31 12 1967 и 30 9 1968 година (да се 
внесе во колоната 3, 4 и 5) — — —> — — х 

3 Остварен вкупен приход во — — — — — к 
4 Вкупен износ на девизите искористен за пла-

ќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали — — — — — — — —• х 
Од тоа според режимот на глобалната девизна 
квота утврден врз база на решението на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија: 
— во девизи што се од значење за одржу-

вањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања — — — — — — — — — х 

— во определеше клириншки девизи — — — х 

Точноста на податоците од овој образец ги за-
веруваат: 

Овластена банка, 
(МП) 

Народна банка 
на Југославија 

(МП) 

За работната организација 
Раководител на стопанско-сметковниот сектор 

Генерален директор, 
(МП) 

503. 

Врз основа на точката 23 од Одлуката за ра-
ботните организации што суровините и другите ре-
продукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги 
увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извозот во 1969 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/68), сојузниот секретар за на-
дворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУ-
ВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУ-
ГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1969 ГО-
ДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА 
УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗ-

ВОЗОТ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Заради утврдување и распределба на глобал-
ната девизна квота за плаќање на увозот на суро-
вини и други репродукциони материјали во 1969 

година, како основа за утврдување на односот на 
увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1969 
година, работните организации ја доставуваат, во 
смисла на точ. 2, 3, 8, 12, 16 и 19 од Одлуката за 
работните организации што суровините и другите 
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, 
ги увезуваат во определен однос спрема остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1969 година 
(во натамошниот текст: Одлуката), следната доку-
ментација: 

1) препис на решението за утврдениот однос на 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали по основ на глобалната девизна квота спре-
ма девизниот прилив по извозот за 1968 година, 
заверен од овластените лица на работната органи-
зација; 

2) пополнет образец „ГДК-Н" кој е отпечатен 
кон ова наредба и е нејзин составен дел, за при-
ливот на девизите што се од значење за одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања ос-
тварени со извоз на производи од сопствено про-
изводство во 1966 и 1967 година, како и во перио-
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дите од 1 октомври 1967 до 31 декември 1967 година 
и од 1 јануари до 30 септември 1968 година, заве-
рен од овластената банка преку која работните ор-
ганизации го вршат своето девизно работење, и 
тоа: за 1966 година врз база на документацијата 
што служела за утврдување на глобалната девизна 
квота за 1967 година (,• дополнителен образец-Г'), а 
за 1967 и 1968 година врз основа на документаци-
јата за остварениот девизен прилив. 

Работните организации се должни до 15 ноември 
1968 година заверените податоци од оваа точка да 
ќ ги достават на Сојузната стопанска комора — 
во два примерока. 

2. Заради утврдување на износот на девизите 
во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните 
организации кон барањето поднесуваат и преглед 
на износите и видовите на девизите искористени за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали што во 1968 година не се увезу-
вале врз основа на глобалната девизна квота, а кои 
во 1969 година се увезуваат според ТОЈ основ (точ-
ка 14 од Одлуката), односно преглед на износите и 
видовите на девизите искористени за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материјали 
што во 1968 година се увеззгвале врз основа на гло-
балната девизна квота а кои во 1969 година не се 
увезуваат според тој основ (точка 15 од Одлуката). 

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да 
ги содржат податоците предвидени во Списокот на 
стоките за кои се утврдуваат условите на извозот 
и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 
13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 
25/68, 27/68, 31/68, 40/68, и 43/68), и тоа посебно за суро-
вините и други репродукциони материјали од точ-
ката 14 на Одлуката, а посебно за суровините и 
другите репродукциони материјали од точката 15 на 
Одлуката, со тоа што податоците за ОВОЈ преглед 
треба да им одговараат на податоците од исполне-
тиот образец „ГДК-прилог" што работните органи-
зации го поднесле кон барањето за утврдување на 
глобалната девизна квота за 1967 година. 

3. Народната банка на Југославија, по потреба, 
во смисла на точката 24 од Одлуката, ќе даде тех-
нички упатства за извршување на оваа наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавз^вањето во „Службен лист на СФРЈ11. 

П. бр. 8018 
21 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, е. р. 

П Р Е Г Л Е Д 
Образец „ГДК-И" 

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 
ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1969 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНО-

СОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1969 ГОДИНА 

— во динари 1 $—12.50 — 

Од 1 I Од 1 X 1967 
О П И С 1966 1967 до 30 IX до 31 XII 

1968 година 1967 година 

Утврден однос на увозот 
спрема извозот според 
решението на Сојузниот 
секретаријат за надво-

решна трговија за 
1968 година 

1 Прилив на девизите што се 
од значење за одржувањето 
на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања остварени во — 

Овластена банка 

(МП) 

504. 
Врз основа на членот 35 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, гувернерот на Народната бан-
ка на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ БАНКНОТИ 

ОД 50, 10 и 5 ДИНАРИ И КОВАНИ ПАРИ ОД 
1 ДИНАР 

1. Народната банка на Југославија Ке пушта 
почнувајќи од 1 ноември 1968 година во оптек нови 
банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 
1 динар со обележјата што се утврдени со Одлу-

Точноста на податоците од овој образец ја заверуваат: 
За работната организација 

Раководител на стопанско-сметковниот сектор 
Генерален директор, 

(МП) 

ката за обележјата на новите банкноти и ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 56/65, 
47/66 и 40/68). 

2. Ова решение влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

О. бр. 94 
16 октомври 1968 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 
Гувернер, 

др Никола Миљанић, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето на со-
работката и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Царството Јапонија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Toshio Kimura, државен министер; 
Shojiro Kawashima, потпретседател на Либерал-

но-демократската партија; 
Tatsuo Tanaka, државен министер; 
Takeshi Usami, велики стјуард; 
Ken Harada. велики мајстор на церемонијалот; 
Shuchi Inada, велики шамбелан; 
Tadashi Adachi, претседател на Јапонската тр-

говска комора; 
Taizo Ishizaka, претседател на Федерацијата на 

економските организации; 
Kogoro Cemura, потпретседател на Федерација-

та на економските организации; 
Shigeo Ноне, претседател на Институтот за ме-

ѓународни студии и обука; 
Kyokichi Minobe, гувернер на Токио; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Такао Kameoka, заменик генерален секретар на 
владата; 

Minoru Ishioka, заменик генерален секретар на 
владата; 

Shuji Kurauchi, парламентарен помошник ми-
нистер; 

Nobuhiko Ushiba, административен помошник 
министер; 

Shigenobu Yamamoto, помошник министер во 
Министерството за трговија и индустрија; 

Yoshinori Maeda, претседател на фирмата »Nip-
pon Ноѕо Kyokai«; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Hideo Kitahara, началник во МИР; 
Kiyohiko Tsurumi, началник на Бирото за еко-

номски работи во МНР; 
Kinya Niiseki, началник на Бирото за информа-

ции во МИР; 
Takeshi Kanematsu, началник на Одделението за 

култура во МИР; 
Naraichi Fujiyama, шеф на Протоколот во МИР; 
А. Harada, началник на одделение во Мини-

стерството за трговија и индустрија; 
Tetsuzo Miyazawa, началник на одделение во 

Министерството за трговија и индустрија; 
Tadashi Ishida, претседател на Извозно-увозна-

та банка на Јапонија; 
Тошоо Hirooka, претседател на весникот »The 

'Aeahi Shimbun«; 

Kanac Tanaka, претседател на одборот »The 
Mainichi Shumbun«; 

Hiromori Kavashima, началник на Бирото за јав-
на безбедност; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Kenzo Tange, архитект; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Akira Okada, заменик началник на Одделени-
ето за Европа; 

Kimimasa Akitomi, советник во Претседателство-
то на владата; 

Minao Tsuchiya, заменик шеф на Протоколот; 
Takio Enna, генерален директор за култура на 

весникот »The Asahi Shimbun«; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Еуо Kawade, шеф на Отсекот за трговија Ис-
ток-Запад; 

Yasushi Miyazawa, шеф на Источно-европскиот 
отсек; 

Kazuo Yamashita, помошник шеф на Протоколот; 
Seiichi Nakamura, мајстор на церемоииЈалот; 
Kenichiro Shimoda, секретар во Протоколот; 
Sadokazu Araki, шеф на Отсекот за јавна без-

бедност на Националната полиција; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Yukio Ishikawa, секретар во Протоколот; 
Hitoshi Taniguchi, секретар во Протоколот; 
Маѕао Tsutsumi, шеф на Отсекот на полицис-

ката гарда; 
Sadao Anzai, помошник шеф на Отсекот на по-

лициската гарда; 
Takachi Kimura, суперинтендант на полицијата; 

за заслуги во извртувањето на доверените за-
дачи кои придонесуваат на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Царството Јапонија 

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ 

Hiroshi Higurassi, полициски инспектор; 
Satosi Kazama, помошник полициски инспектор; 
Toraichi Nakada, управник на Geihinkan vile; 
Akira Kaneko, помошник управник на Geihmkan 

vile; 
Yoshihisa Но, секретар во Протоколот; 

Бр. 54 
8 април 1968 година 

Бел!рад 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврснувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Народна Република 
Монголија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Sonomin Luvsan, член на Политбироа на ЦК иа 
МНРП и прв заменик претседател на Министерски-
от совет на ПРМ; 

Demcigin Molomzanc, член на Политбироа на 
ЦК МНРП и секретар на ЦК МНРП; 

Damdinzavin Majdar, член на Политбиро™ на 
ЦК МНРП и заменик претседател на Советот на 
министрите на НРМ; 

Tumenbajarin Ragca, заменик претседател на 
Советот на министрите; 

Mangalijn Dugersuren, министер на надворешни-
те работи на НРМ; 

Puncagijn Sagdarsuren, началник на одделение 
во ЦК МНРП; 

Ва tin Dorz, амбасадор на НРМ во СФРЈ; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Lui'sandorzijn Tojv, прв заменик министер за 
надворешни работи на НРМ; 

Sandagijn Sosorbaram, министер за култура на 
МИР; 

Dasijn. Adiibis, претседател на Советот на феде-
рацијата за мир и пријателство; 

- СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Cedendambin Gotov, секретар на Президиумот 
на великиот народен хурал на НРМ; 

Dangasurengijn Saldan, прв заменик претседа-
тел на Државната планска комисија; 

Dezdijin Cimidarz, заменик министер за надво-
решни работи иа НРМ; 

Здружението на монголско-југословенското при-
јателство; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Burenzar^alin Огѕо, началник на првата управа 
на МИР на НРМ; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Gungagijn Minzur, шеф на Протоколот на МИР; 
Земјоделското стопанство на монголско-југосло-

венското пријателство; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Cevengombin Davasmen, заменик i-анални« на 
управата на МИР; 

Sandangdorzin Tumendemberel, заменик шеф 
на Протоколот на МИР; 

D. Endon, помошник претседател на Советот на 
министрите на НРМ; 

D Cedev, прв секретар на амбасадата на НРМ 
во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

G. Ег den е, референт во МИР. 

Бр. 58 
15 април 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛР1КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во развивање-
то и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Иран 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

iing Djafar Charif Emami, претседател на Сена-
тор 

ing Abdollah Riazi, претседател на Пратеничкиот 
дом; 

Assadollah Alam, министер на царскиот двор; 
dr Manoutchehr Eghbal, претседател на Нацио-

налната иранска компанија за нафта; 
Ardechir Zahedi, министер за надворешни работи. 

Бр. 60 
22 април 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Иран 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Normoz Gharib, велики мајстор на церемонија-
лот; 

Nosratollah Moiman, директор на кабинет; 
dr Hassan Zahedi, министер за земјоделство; 
Mohammad Ghavam, извонреден и олономоштеп 

амбасадор на Иран во СФРЈ; 
Abdolfath Atabay, државен потсекретар во Ми-

нистерството на царскиот двор; 
Khosro Hedayat, заменик администратор на На-

ционалната иранска компанија за нафта; 
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Amir Khosro Afshar Ghassemlou, генерале^ пот-
секретар на МИР; 

dr Abas Ali Khalatbari, генерален потсекретар 
на МИР; 

генералот Mohammad Ali Saffari, градоначалник 
на Техеран; 

Fazlollah Nabil, мајстор на церемонијал от на 
иранската царица; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ibrahim Homayounfar, генерален гувернер на 
Исфахан; 

dr Fartache, генерален политички директор во 
МИР; 

Fervdun Diba, генерален политички директор во 
МИР; 

Ali Naghi Said Ansari, мајстор на церемонијал от 
на дворот; 

Alireza Heravy, началник на IV политичка упра-
ва на МИР; 

Gholi Seif Nasseri, цивилен аѓутант на иранскиот 
цар; 

Amir Farhang Momtaz, мајстор на церемонииа-
лот на дворот; 

Issa Malek, мајстор на церемонијалот на дворот; 
Heidar Gholi Amir Solaymani, мајстор на церемо-

нија лот на дворот; 
Komayoun Bahadori, генерален директор во Ми-

нистерството на дворот; 
Amir Nasser Diba, генерален директор во Минис-

терството на дворот; 
Bahrani. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Hedayatolah Zolfaghari, шамбелан на иранскиот 
цар; 

dr Mostafa Namdar, заменик шеф на Протоколот 
на МИР; 

Iradj Mobasher, шамбелан на иранскиот цар; 
Kambiz Atabay, велики коњушар на царскиот 

Двор; 
Manutchehr Sanei, цивилен аѓутант на иранскиот 

цар; 
dr Issa Sang, генерален директор за здравје во 

дворот; 
dr Manssour Partovi, генерален директор во 

дворот; 
Khalil Gitty, цивилен аѓутант на иранскиот цар; 
Assadolah Fahimi, советник во Протоколот на 

МИР; 
Razi Diba, управник на дворовите; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Iradj Diba, секретар во Протоколот на МИР; 
dr Ziaedin Seid Kazemi, секретар во Протоколот 

на МИР; 
Mohssen Mofakham, секретар во Протоколот на 

МИГ; 
TJohammad Latchini, секретар во Протоколот на 

МИР; 
Нега Salehi, секретар во Протоколот на МИР; 
Yazdi, секретар во Протоколот на МИР; 
Hadi Sharifian, секретар во Министерството за 

информации; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Daoud Атшг Ghassemi, секретар во Протоколот 
»а МИР; 

Reza Zarinkhat, секретар во Протоколот на МИР; 
Mostafa Zarinkhat, секретар во Протоколот на 

МИР; 
Yussef Nassihi, секретар во Протоколот на МИР; 
Н. Sehat, управник на аеродромот; 
Houshank Kharazi, заменик управник на аеро-

дромот; 
Mehdi Mahmoudi, заменик управник на аеро-

дромот; 

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Иран 

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ 

Mohammad Nazifi MonfareS, Abas Alaiansari, 
Hossein Faramarzi-Niknam. Dafar Nourhani, Nasser 
Maslehati, Aliossat Fathali, Mohammad Ghazi, Esmail 
Mohamadian, Nazar Dezvarei, Taghi Pouramini, Sey-
daziz Hosseini, Seydmozafar Hosseini, Hossein Khor-
ramshahi, Davoud Abolfathi, Mostafa Farshad, Masha-
lah Darvish; 

Aliakbar Kamassi, Eslami, Ali Mahmoudi, Hassan 
Khodam, Mohammad Hadizadeh, Mahmoud Karimi 
Kashmiri, Hasan Yavari, Farajollah Moussavi, Nasser 
Nazari, Ali Pezeshki, Seydahmad Dehghani, Ahmad 
Mehran, Ali Yassinzadeh. 

Бр. 61 
22 април 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
крепнувањето на пријателските односи помеѓу 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Иран 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

генералот на армија dr Bahram Агу апа, шеф на 
штабот на Врховниот командант; 

генералот на армија Reza Azimi, шеф на воен 
кабинет; 

генералот на корпус Gholam Ali Oveyssi, коман-
дант на жандармеријата; 

генералот на корпус Nematollah Nassiiri, држа-
вен потсекретар во Претседателството на владата; 

генералот на корпус Mohsen Mobasser, префект 
на полицијата; 

генерал-полковникот Abdolkarim Ayadi, воен 
лекар на иранскиот цар; 

генералот на дивизија Mohsen Hasheminejad, 
командант на царската гарда; 

тонерал-мајорот Djavad Charabaghi, генерал во 
придружба на Претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генералот на дивизија Hossein Fardoust; 
генералот на дивизија Ali Motazed; 
генералот на дивизија Samad Samadianpour; 
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генералот Abdol Hossein Badrei, заменик коман-
дант на царската гарда; 

генералот Asghar Kangarlou; 
генералот Mehdi Rahimi; 
генералот Fazlollah Djafari*, 
генералот Moussa Rahimi Laridjani; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полкоѕниците: Mohammad Aminbeglari, Abbas 
Navvab Teherani, Abdossaleh Haghany, Ismail Nayeri;4 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците* Mohammad Sadjadi и Mohsen 
Dehdachti; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајорите: Hadi Mohammadi, Abdol АП Hirbod, 
Hachem Chokravifard, Mehdi Saradjfar, Habibillah 
Ahmadzadeh, Mohammd Ogiikhani; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните: Parviz Haririan Houchangue Zamani, 
Reza Chams Tabrizi, Gholam Reza Youssefinejad, 
Reza Sadri; 

поручници^: Abdol Ho&sein Marvi, Morteza Echghi-
pour, Moharram Pirai; 

капетаните: H. Lautfi, Cholam Hussein Amir Poor, 
Mahmud Hamedani, Yadula Ghajar; 

поручниците: Mohammad Esfahani и Habib 
Sahba; 

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат за пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Иран 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
» 

водниците: Mohamad Hassan Safi-Khani, Alia-kbar 
Mogharnassi, Khosrow Sheybani, Djalil Nobari, You-
ness Nouri, Ali Amanollahi, Mohammad-Ali Afshar, 
Amirhassan Bahramnia, Ali Kabiri, Nader Hadjikandi, 
Hassan Sabet, Hassan Ahmadi, Safar Fazlli, Hossein 
Ali Nikuizad, Ali Amirzadeh, Abdula Malezi; 

Mashmabad Asiabi, Seyd-Ahmad Dehghani, Abbas 
Shi гој an, Mohammad Mortezaian, Hossein Kozazi, 
Hassan Babaian, Safar-Ali Sohbati, Abdolhossein 
Khaleghinia, Javad Afshar, Ebrahim Sangi. Saleh Mo-
stafavi, Nosratollah Afshar, Safar-Ali Hashemi, Gho-
lamreza Massudi, Mohammad Tahmassebi, Hossein 
Shouri, Janollah Mohammadi, Hossein-Ali Nekoui, Ali 
Shabbazi. 

Бр. 62 
22 април 1968 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањава одлучува 
да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-
бранувањето на пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Raffaele Barbera, адмирал, командант на Цен-
тралниот дел на Медитерански 

Virgilio Spigai, адмирал, воен советник на Прет-
седателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Luigi Magliari Galante, дивизиски генерал; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Serafino Urpis, поручник на боен брод, коман-
дант на фрегатата „Аироне". 

Бр. 89 
27 мај 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз ђГито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

499. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на износите до кои овласте-
ните банки можат во 1968 година да ко-
ристат кредити во странство и да бидат 
гаранти по кредитни работи со странство 905 

500. Одлука за измена на Одлуката за плаќа-
ње определени трошоци во странство од 
страна на стопанските организации' што 
не остваруваат девизи со извоз на стоки 
и услуги — — — — — — — — 903 

501. Наредба за начинот на поднесувањето на 
барањата и документацијата за распре-
делба на девизите за плаќање на увозот 
во 1969 година на стоки чиј увоз е услов-
но слободен — — — — — — — — 905 

502. Наредба за начинот и постапката на до-
ставувањето на податоците и докумен-
тацијата потребни за утврдување и рас-
пределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1969 година 906 

503. Наредба за начинот и постапката на до-
ставувањето на податоците и документа-
цијата потребни за утврдување и распре-
де- "а на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали во 1969 годи-
на заради утврдување на односот на уво-
зот спрема девизниот прилив по извозот 
за 1969 година — — — — — — — 907 

504. Решение за пуштање во оптек на нови 
банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани 
пари од 1 динар — — — — — — 908 
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